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Név

Szekció

Balogh Tímea SZTE Biotech. Tsz.
Dányi István SZTE Biotech. Tsz.
Győri Edit SZTE Biotech. Tsz.
Horváth Andrea Semmelweis Egyetem Mikr Int.
Kéki Zsuzsa ELTE Mikr. Tsz
Kocsis Erika Semmelweis Egyetem Mikr Int.
Tóth András MTA SZBK Biofizikai Int.
Juhász Emese Semmelweis Egyetem Mikr Int.
Szalmás Anita Debreceni Egyetem OEC
Kákonyi Ildikó BCE Mikr. és Biotech. Tsz.
Ágoston Réka BCE Mikr. és Biotech. Tsz.
Berta Brigitta ELTE Mikr. Tsz.
Bohus Veronika ELTE Mikr. Tsz
Felföldi Tamás ELTE Mikr. Tsz
Homonnay Zalán ELTE Mikr. Tsz
Horváth Kinga BCE Hűtő és Áll. Tech. Tsz
Korbász Margit KÉKI Mikrobiológiai Oszt.
Mészáros Éva ELTE Mikr. Tsz
Mohr Anita ELTE Mikr. Tsz
Palatinszky Márton ELTE Mikr. Tsz.
Péteri Andrienn SZTE Mikr. Tsz.
Petróczy Marietta BCE Növénykórtani Tsz.
Sajben Enikő SZTE Mikr. Tsz.
Szekér Krisztina KÉKI Mikrobiológiai Oszt.
Táncsics András ELTE Mikr. Tsz
Vajna Balázs ELTE Mikr. Tsz
Belák Ágnes BCE Mikr. és Biotech. Tsz.
Csernetics Árpád SZTE Mikr. Tsz.
Galgóczy László SZTE Mikr. Tsz.
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Kocsubé Sándor SZTE Mikr. Tsz.
Kovács M.Gábor ELTE Növényszerv.. Tsz.
Kovács Mónika BCE Mikr. és Biotech. Tsz.
Kredics László MTA-SZTE Mikr. Kutatócsop.
Linka Beáta SZTE Mikr. Tsz.
Lukács Gyöngyi SZTE Mikr. Tsz.
Nagy László SZTE Mikr. Tsz.
Nyilasi Ildikó MTA-SZTE Mikr. Kutatócsop.
Takó Miklós SZTE Mikr. Tsz.
Dencs Ágnes OEK Virolgiai Főosz.
Doszpoly Andor MTA ÁOTKI
Fehér Enikő Debreceni Egyetem OEC
Jakab Ferenc ÁNTSZ Baranya Virológiai Lab.
Kaján Győző MTA ÁOTKI
Meleg Edina ÁNTSZ Baranya Virológiai Lab.
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Együttműködési megállapodás
az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica folyóirat
ISI nyilvántartásba vételének elérésére
Együttműködő felek:
1. A Magyar Mikrobiológiai Társaság (Képviseli: Dr. Minárovits János elnök);
2. Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica szerkesztőbizottsága (Képviseli Dr.
Nász István akadémikus, főszerkesztő);
3. Az Akadémiai Kiadó Folyóirat Szerkesztősége (Képviseli ….).
A megállapodás célja:
Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (AMICR AMIH) folyóirat a
rendszertelen megjelenés névváltoztatása és más okok miatt 1994-ben elvesztette ISI
(Institute for Scientific Information) regisztrációját, vagyis nem „impaktos”. Mára folyamatos
cikkhiány miatt a folyóirat léte is veszélybe került: egyrészt a mikrobiológusok,
immunológusok zöme az impakt hiányában nem választja a folyóiratot, másrészt pedig a
beérkező kéziratok jó része vagy szakmai, vagy nyelvi okokból elutasításra kerül. A magyar
mikrobiológusok közösségének és a mikrobiológia tudományának ugyanakkor elemi érdeke
egy hazai, impaktos folyóirat fenntartása. Az együttműködés célja és feladata a folyóirat
fenntartása és ISI regisztrálásának újbóli elérése.
A felek által a cél elérése érdekében vállalt feladatok:
A. A Magyar Mikrobiológiai Társaság (MMT) vállalásai.
1. Az MMT 2006. évi Nagygyűlésének előadás kivonatai az AMIH 2006. évi 53. évfolyam 3.
számaként ez év októberben megjelennek. Az ehhez szükséges lektorálási és szerkesztési
munkálatok elvégzését az MMT vállalja.
2. Az MMT nagygyűléseinek, konferenciáinak előadás kivonatai a 2007. évtől kezdődően –
hasonlóan a 2005. évhez - az AMIH évi Supplementum köteteként jelennek meg.
3. Az MMT tudomásul veszi, hogy az AMIH egy-egy évfolyama (480 oldal éves terjedelmet
feltételezve) 40-50 cikket tartalmaz. Az MMT vállalja, hogy a folyóiratot ennek megfelelő
nagyságrendű számú kézirattal látja el.
4. A kéziratellátás biztosítása érdekében az MMT kézirat pályázato(ka)t, verseny(eke)t hirdet
meg, ahol a nyertes és egyéb megfelelő minőségű kéziratokat felajánlja az AMIH hasábjain
közlésre. Az MMT Szekcióvezetői, vezetősége folyamatosan szem előtt tartja és
szorgalmazza (pl. körlevelek kibocsátásával) az AMIH folyóiratban történő közlés
fontosságát.
5. Az AMIH ISI regisztrációja érdekében az MMT szorgalmazza, hogy tagjai rendszeresen és
hatásosan idézzék az AMIH hasábjain megjelent cikkeket (legyen az saját, vagy más szerző
cikke).
6. Az MMT tagjai számára – a kiadóval egyeztetve - AMIH előfizetői toborzó akciót hirdet.
7. Az MMT honlapján közvetlen kapcsolódási pontot (linket) alakit ki az AMIH honlapjához,
kéziratok feltöltéséhez.
B. Az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica és az Akadémiai Kiadó Folyóirat
Szerkesztőség vállalásai.

1. Kidolgozzák a folyóirat pontos, mindenre kiterjedő szerzői útmutatóját („Instruction for
Authors”) és modern elektronikus „folyóirat kaput” alakítanak ki a kéziratok fogadására.
2. A kézirat lektorálásnak és a folyóirat szerkesztésnek-kiadásnak a kor igényei szerinti
modernizálását, elektronizálását elvégzik.
3. Az ISI regisztrálás érdekében szükséges időtartamra vállalják a 2006. évi 53. évfolyammal
kezdődően, hogy az AMIH számok cikkanyagát, a megjelenést követő lehető legrövidebb időt
követően (lehetőség szerint 6 hónap múltán) teljes terjedelemben, ingyenesen mindenki
számára – korlátozás nélkül - elektronikusan letölthetővé teszik.
4. A régebbi (2005 és 1999 közötti) folyóiratszámok teljes cikkanyagát – az AMIH
idézettségének növelése érdekében – ingyenesen – korlátozás nélkül – mindenki számára
elektronikusan letölthetővé teszik.
5. Mindent megtesznek az 19.. előtti folyóiratszámok visszamenőleges számítógépre vitele és
így a teljes folyóirat mielőbbi elektronikus hozzáférésének biztosítására.* ezt a pontot
kihagyásra javasoljuk.
6. Az AMIH kiadásának gazdaságossá tétele érdekében a Kiadó hirdetői/szponzori árszabást
állapítanak meg és vállalják hirdetések folyamatos megjelenítését folyamatosan hirdetnek az
egyes számok borítója belső oldalain, valamint a belívekben. történő hirdetés-elhelyezés
érdekében.
7. Javaslatot tesznek az AMIH szerkesztő bizottsága kiegészítésére (külföldi tagok) hiteles és
„kéziratokat vonzó” tagokkal.
A feladatok végrehajtásának ütemezése:
1. 2006. november végéig legalább 20 közlésre alkalmas kéziratot kell az MMT segítségével a
szerkesztőségnek leadatni a jövő évi első félévi számok megjelenésének biztosítására.
2. 2007. júniusáig még további 30 közlésre alkalmas kéziratot kell az MMT segítségével a
szerkesztőségnek leadni, majd pedig az impaktossá válás időtartamáig negyedévente
folyamatosan 10-15 kéziratot.
3. Az MMT 2006-ban megvalósítja honlapján az AMIH kapcsolódási pontot és (elektronikus)
körlevelet bocsát ki kéziratok gyűjtésére. Közzéteszi honlapján jelen megállapodást.
4. Az MMT anyagi lehetőségeinek függvényében folyamatosan kiírja a kézirat pályázatot és a
jelenlegihez viszonyítva már 2006-ban bővíti a díjak körét.
5. Az MMT 2007. első félévében előfizető toborzó akciót hirdet tagjai körében.
6. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága és az Akadémiai Kiadó haladéktalanul, 6 hónapon belül
még 2006. év folyamán elindítja tájékozódik az ISI rendszerébe történő jelentkezést módjáról
illetve és a pontos feltételeketről és azt megismerteti az MMT-vel.
7. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága és az Akadémiai Kiadó 2006. év folyamán elkészíti az új
szerzői előírásokat, a hirdetői és szponzori díjjegyzéket és közzéteszi.
8. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága és az Akadémiai Kiadó 2007. júniusáig elkészíti, és
használatba adja a kézirat fogadás, lektorálás és szerkesztés új, a kornak megfelelő –
elektronikus – rendszerét.
9. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága és az Akadémiai Kiadó 2006-ban kidolgozza és 2007-től
működteti a cikkek elektronikus letöltésének módosított rendszerét.
10. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága 2007. első félévében tervet készít és kezdeményezi a
Szerkesztő Bizottság kiegészítését.
11. Az AMIH Szerkesztő Bizottsága és az Akadémiai Kiadó az AMIH honlapján, vagy az
AMIH hasábjain az MMT-vel való együttműködés támogatásának tényét megjeleníti.

A felek a megállapodásban foglalt megállapításokkal, vállalásokkal egyetértenek, minden fél
a rá vonatkozó feladatokkal tisztában van és azokat vállalja. A felek tudomásul veszik, hogy
az AMIH megjelenése és szerkesztésének határidei a következők:
Az AMIH évfolyamai négy számban jelennek meg a tárgyév minden negyedévének végén. A
megjelenés időpontjai:
1. szám: minden év……………..
2. szám: minden év……………,..
3. szám: minden év………………
4. szám: minden év……………….
Az egyes számokhoz a lektorált kéziratok leadásának határidejét az Akadémiai Kiadó
határozza meg.
A Supplementum kötet minden évben az MMT Nagygyűlésre (általában október 2. fele), ill. a
Kongresszusra (általában július 2. fele) jelenik meg. A Supplementum kötet anyagának
leadási határidejét – a megjelenés időpontjának ismeretében – ugyancsak a Kiadó határozza
meg. a xxx munkanappal kell megelőzze a megjelenés időpontját.
A felek a megállapodást egyetértőleg aláírják és az abban foglaltakat magukra nézve
kötelezőnek tekintik. Amennyiben a feladatok határidőre történő megvalósulását előre nem
látható okok veszélyeztetik, egymást értesítik és háromoldalú tárgyalás keretében döntenek a
megoldásról, a megállapodás módosításáról.
A felek a megállapodást az AMIH ISI regisztrációs folyamatának lezárásáig (előre láthatóan 3
év) tartják életben, de a megállapodás igény szerint meghosszabbítható.
Budapest 2006. szeptember ..

Magyar Mikrobiológiai Társaság

Acta Microbiologica et Immunologica
Hungarica Szerkesztő Bizottsága

Akadémiai Kiadó Folyóirat Szerkesztősége

